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Programma:
Donderdag 4 september
film La Grande Bellezza
Filmhuis Middelharnis
Donderdag 11 september
film SOOF
Filmhuis Middelharnis

Zaterdag 13 september
film The Wolf of Wallstreet
Diekhuus, Rabobankzaal
Donderdag 18 september
film The Butler
Filmhuis Middelharnis

Zonder u is het Diekhuus niet compleet
In november 2013 opende we onder grote publieke belangstelling ons
nieuwe Diekhuus. Het was een groot feest maar er lag ook een enorme
uitdaging. Wat moeten we doen om de bewoners van Goeree-Overflakkee
een keer naar een voorstelling in het Diekhuus te krijgen en hoe zorgen
we er voor dat ze weer terugkomen. Na een prachtig startseizoen in het
nieuwe Diekhuus hebben wij voor het seizoen 2014/2015 weer een mooi
cultureel programma voor u samengesteld. Ook dit seizoen staan de vrijwilligers en het team voor u klaar om u een mooie tijd in het Diekhuus te
bezorgen. Ik hoop dat ook u komt, want zonder u is het Diekhuus niet
compleet. U bent van harte welkom, graag tot ziens in het Diekhuus.
Anne Verhey, directeur-bestuurder Stichting ZIJN, Diekhuus

Vrijdag 19 september
Cabaret Frederique Spigt
Diekhuus, Rabobankzaal
Zaterdag 20 september
Diekhuus Dance Classics
Diekhuus, Foyer
Donderdag 25 september
film The Lunchbox
Filmhuis Middelharnis
Zaterdag 27 september
film Toscaanse Bruiloft
Diekhuus, Rabobankzaal

Zondag 28 september
MuziekCafé StarkLinnemann
Diekhuus, Foyer
Woensdag 1 oktober
Klassiek Concert - Bennewitz
Quartet, Diekhuus Rabobankzaal
Donderdag 2 oktober
film Omar
Filmhuis Middelharnis

Diekhuus verkoopt online toegangskaarten
www.hetdiekhuus.nl & Aan tafel in het Diekhuus
Via www.hetdiekhuus.nl worden toegangskaarten voor alle voorstellingen
van het Diekhuus online verkocht. Het is niet meer mogelijk kaarten
telefonisch of per e-mail te reserveren. Veilig en eenvoudig afrekenen
Alle toegangskaarten worden gereserveerd en direct betaalt via onze
ticketshop. Afrekenen kan veilig via iDEAL met internet bankieren bij uw
eigen bank. U ontvangt een bevestiging en een e-ticket die geprint moet
worden en meegenomen naar de voorstelling. Niet via internet kaarten
kopen? Voor degene die zich niet op internet begeven is het mogelijk
van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur aan de receptie van het Diekhuus
een toegangskaart te kopen, wel moet men dan gelijk contant afrekenen.
Aan tafel in het Diekhuus Wilt u voor de voorstelling een hapje eten
maar wel op tijd aanwezig zijn? Voor een aantal voorstellingen is een
‘eetarrangement’ mogelijk. Een ‘eetarrangement’ kost € 26,00 pp (excl.
drankjes) en is eenvoudig via onze website www.hetdiekhuus.nl te
reserveren. Het ‘eetarrangement’ wordt u aangeboden in onze gezellige
foyer en heeft een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar.
Het eetarrangement herkent u via:

Rabobankzaal in het Diekhuus

Donderdag 4 september in Filmhuis Middelharnis de
film ‘La Grande Bellezza’ regie Paolo Sorrentino
Onverschillig en verleidelijk biedt Rome zichzelf aan, aan de verbaasde
ogen van de toeristen: het is zomer en de stad straalt met een schoonheid
die ongrijpbaar en onherroepelijk is. Jep Gambardella (Servillo) is 65 en hij
straalt een charme uit die de tijd niet verwoest heeft. Hij is een succesvolle
journalist die heen en weer fladdert tussen cultuur en het goede leven in
Rome. Hij denkt echter met verbittering terug aan zijn gepassioneerde
verloren jeugd.
datum 4 september 2014
locatie Diekhuus, Rabobankzaal, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis.
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
Aan de kassa, die een half uur voor aanvang open gaat, kost een
toegangskaart voor Filmhuisleden € 7,00 en voor CJP € 5,50
reserveren www.hetdiekhuus.nl

Donderdag 11 september in Filmhuis Middelharnis de film ‘Soof’
regie Antoinette Beumer met Lies Visschedijk, Fedja van Huêt, Dan Karaty
Soof – kort voor Sophie – (Lies Visschedijk) nadert de 40 en heeft
alles wat ze ooit wilde: drie leuke kinderen, een klein cateringbedrijf,
een lieve man Kasper (Fedja van Huêt) en een heerlijk huis.
Tot ze zich op een dag afvraagt: “is this all there is?”
Het cateringbedrijfje wil niet echt van de grond komen, haar drie
kinderen slokken al haar tijd op en ze kan niet echt rekenen op
Kasper, die zijn tijd vooral in zijn eigen werk stopt.
Als Soof tijdens een etentje choreograaf Jim (Dan Karaty) tegen het
goddelijke lijf loopt is er meteen een klik. Even iemand die haar ziet
om wie ze is, zich niet meteen afvraagt wie de kinderen naar hockey
brengt en die haar het gevoel geeft bijzonder te zijn.
Als de relatie tussen Soof en Jim onbedoeld uit de hand dreigt te
lopen en de verbouwing van Soofs tuinhuis tot professionele keuken
zijn tol eist, dringt de vraag zich langzaam op of Kasper nog wel die
woest-aantrekkelijke man is waar Soof ooit voor viel. En hoe meer ze
grip probeert te krijgen op haar leven, des te meer lijkt dit te
ontsporen.
datum 11 september 2014 locatie Diekhuus, Rabobankzaal, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis
aanvang 20.00 uur toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00 reserveren www.hetdiekhuus.nl
Aan de kassa, die een half uur voor aanvang open gaat, kost een toegangskaart voor Filmhuisleden
€ 7,00 en voor CJP € 5,50

Like DIEKHUUS op Facebook
volg ons op twitter

Het Diekhuus
@HetDiekhuus
Het Cultureel Centrum van Goeree-Overflakkee
www.hetdiekhuus.nl
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Zaterdag 13 september de film ‘The Wolf of Wall Street’ in het Diekhuus
regie Martin Scorsese met Leonardo DiCaprio, Johan Hill en Margot Robbie
Eind jaren ´80. Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) is een aan drugs, drank en seks verslaafde effectenmakelaar, die door fraude multimiljonair wordt. De voormalige meubelhandelaar Donnie Azoff (Jonah Hill)
is hierbij zijn zakenpartner. Samen smijten ze enorme sommen geld over de balk met hun excessieve levensstijl vol drugs en feesten. Belfort ziet zijn carrière ten onder gaan door aanklachten wegens fraude,
waarbij corruptie op Wall Street en invloed van de maffia de grootste rol spelen.
datum zaterdag 13 september 2014
locatie Diekhuus, Rabobankzaal, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis.
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
Aan de kassa, die een half uur voor aanvang open
gaat, kost een toegangskaart voor Filmhuisleden
€ 7,00 en voor CJP € 5,50

Donderdag 18 september in Filmhuis Middeharnis de film ‘The Butler’
regie Lee Daniels
De Afro-Amerikaanse Cecil Gaines (Whitaker) is nog een jonge man wanneer hij begint aan zijn nieuwe
baan als butler in het Witte Huis. Een bijzondere baan waarbij hij uiteindelijk zeven Amerikaanse presidenten zal dienen. Tijdens zijn diensttijd maakt de Amerikaanse maatschappij diverse grote veranderingen door, waaronder racisme en de Vietnamoorlog. Dramatische gebeurtenissen, die ook invloed hebben
op Cecil en zijn familie.
datum 18 september 2014
locatie Diekhuus, Rabobankzaal. Beneden Zandpad
7 in Middelharnis.
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
Aan de kassa, die een half uur voor aanvang open gaat,
kost een toegangskaart voor Filmhuisleden € 7,00 en
voor CJP € 5,50

Wordt lid van Filmhuis Middelharnis en ontvang korting!
Wordt lid van Filmhuis Middelharnis en ontvang € 1,50 entreekorting op iedere film.
Een jaar lidmaatschap kost € 12,50 per persoon, voor 65 plussers € 7,50 per persoon. U kunt lid worden
van ons Filmhuis door een e-mail te sturen naar Linda van Rossum, e-mail l.vanrossum@zijngo.nl .
Vergeet niet uw naam, adres, postcode + woonplaats, telefoonnummer en uw geboortedatum te
vermelden in het bericht.
De korting geldt voor alle donderdagavond films van Filmhuis Middelharnis en ook voor de films die op
zaterdag worden vertoond in de Rabobankzaal van het Diekhuus.
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Vrijdag 19 september ‘The Medicine Show presents Frédérique Spigt!’
Dames en heren, mesdames et monsiers, ladies en gentlemen!
Vrijdag 19 september komt het aloude Amerikaanse fenomeen uit het Oude Westen bij ons opnieuw tot
leven. In de 19e eeuw reisden ze rond: verhalenvertellers, goochelaars en muzikanten. En de charlatan
die tonic verkocht tegen alle denkbare ziektes en ongemakken. Zoals de kwakzalver dokterde met zijn
dubieuze elixer, zo heelt Frédérique onze zielenpijn.
The Medicine Show is een magische mix van folk, country en blues gelardeerd met theaterale elementen.
Reis met La Spigt mee naar Mexico. Beluister The Great Grim Reaper en vrees de dood niet meer, maar
dans! Frédérique Spigt, Jan van der Meij, Janos Koolen en Joost van Es trakteren je op meeslepend
muziektheater in zijn meest oorspronkelijke vorm: die van de traditional good old American Medicine
Show.
Een voorstelling om niet te missen!
datum vrijdag 19 september 2014
locatie Diekhuus, Rabobankzaal,
Beneden Zandpad 7 Middelharnis
aanvang 20.15 uur
entree € 17,50 per persoon
reserveren www.hetdiekhuus.nl
Aan de kassa, die een halfuur voor
aanvang open gaat, kost een toegangskaart € 18,50
Eet arrangement mogelijk!

Zaterdag 20 september DIEKHUUS DANCE CLASSICS Relight My Fire!
In de foyer van het Diekhuus
Een avondje terug naar de tijd van de wijde broekspijpen, de tijd van Saturday Night Fever en Grease,
van Earth, Wind & Fire en Donna Summer. Maar ook van The Police, Doe Maar, The Specials en Status
Quo: tijdens de Diekhuus Dance Classics gaat het dak eraf met vooral origineel vinyl uit de jaren zeventig
en tachtig, met soms een uitstapje naar de jaren zestig of negentig.
Born To Be Alive, Disco Inferno, Paradise By The Dashboard Light, Superstition, Ballroom Blitz, I Feel
Love, I Was Made For Loving You, Que Sera Mi Vida,
Whole Lotta Rosie, Paranoid, YMCA, Blame It On The
BoogieT
Deejay Spindoctor Ed maakt gebruik van zijn duizenden
originele singles, LP’s en maxisingles uit de jaren 70, 80,
60 en 90. Honderden gegarandeerde floorfillers heeft hij
standaard bij zich, maar wil je één specifieke plaat graag
horen, dan kun je dat altijd laten weten via e-mail
info@spindoctor-ed.nl
Verzoekjes zijn welkom!
datum zaterdag 20 september 2014
locatie Diekhuus, Foyer, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis.
aanvang 22.00 uur
toegang € 6,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
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Donderdag 25 september in Filmhuis Middelharnis de film ’The Lunchbox’
regie Ritesh Batra
Indiaas drama waarin een verkeerde levering van Mumbai's
beroemde Lunchbox-bezorgsysteem de levens van een
jonge huisvrouw en een oude man verbindt.
Een verkeerde levering van Mumbai's beroemde Lunchboxbezorgsysteem verbindt een jonge huisvrouw met een oude
man in de herfst van zijn leven. Ze bouwen samen een fantasiewereld op door elkaar notities te geven in de Lunchbox.
Geleidelijk aan dreigt deze fantasie hun werkelijkheid te
overweldigen. (bron Film1)
datum 25 september 2014
locatie Diekhuus, Rabobankzaal, Beneden Zandpad 7
in Middelharnis.
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
Aan de kassa, die een half uur voor aanvang open gaat, kost
een toegangskaart voor Filmhuisleden € 7,00 en voor
CJP € 5,50

Zaterdag 27 september de film ‘Toscaanse Bruiloft’ in het Diekhuus
regie Johan Nijenhuis met Jan Kooiman, Lieke van Lexmond, Simone
Kleinsma, Ernst Daniel Smid, Ruud Feltkamp, en Dirk Zeelenberg
Sanne runt samen met haar vader en stiefmoeder Casa Matrimonio, een luxe vrijstaand landhuis in het
zonovergoten Italië. Het landgoed ligt in Toscane, deze schitterende streek is de ideale plek om je droombuiloft te vieren. In Casa Matrimonio komen gasten bij elkaar om het leven en de liefde te vieren.
Een Toscaanse Bruiloft vormt voor alle gasten het hoogtepunt
van het verblijf.
Voor sommigen is het landgoed bekend terrein en zij komen er
wel heel graag. Want trouwen doe je immers maarT. twee keer.
Toscaanse Bruiloft is een romantische komedie van de makers
van Verliefd op Ibiza.
datum 27 september 2014
locatie Diekhuus, Rabobankzaal
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
Aan de kassa, die een half uur voor aanvang open gaat, kost
een toegangskaart voor Filmhuisleden € 7,00 en voor
CJP € 5,50

5

Zondag 28 september MuziekCafé StarkLinnemann in de foyer van het
Diekhuus met speciale gast Marjorie Barnes
Ook dit seizoen gaat het Diekhuus in nauwe samenwerking met
StarkLinnemann onverminderd door met het organiseren van MuziekCafé. In het geheel vernieuwde Diekhuus hopen we u nog meer dan
voorheen een muzikaal memorabele zondagmiddag te bezorgen. We
hebben dan ook weer een interessant programma voor u kunnen samenstellen. Na afloop van elke voorstelling kunt u nagenieten in het
café. Onder het genot van een drankje en een hapje kunt u napraten
over de middag en misschien treft u zelfs de artiesten nog aan de
barT
locatie DiekhuusFoyer
aanvang 15.00 uur
toegang € 9,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
Foto StarkLinnemann door Jacquelien Wielaard

Marjorie Barnes
De carrière van de uit New York afkomstige Marjorie Barnes’ is spannend en afwisselend. Over een
periode van meer dan 30 jaar maakte ze naam als actrice, zangeres en entertainer. Op Broadway was ze
te zien in de hoofdrol van de musicals Hair, I Love My Wife, The Magic
Show, Pal Joey en Dreamgirls, evenals het drama Freeman.
Het Nederlandse publiek genoot van haar in de musical Bubbling Brown
Sugar, Is het niet Misbehavin’, haar onewomanshow Basic Black, De Soul
Show en het eerbetoon aan Rotterdam: The City met Mini en Maxi. Ze
heeft lichte opera gezongen met Marco Bakker, pop duetten met Oscar
Harris, Renee Froger, Gerard Joling en tourde met de dames van Swing
en met Het Nederlands Jazz Orchestra in een tribute aan Billy Strayhorne.
Ze gaf masterclasses in Nederland en Duitsland en droeg bij aan het de
oprichting van de jazzafdeling aan het Hilversums Conservatorium en het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Donderdag 2 oktober in Filmhuis Middelharnis de film ‘Omar’
regie Hany Abu-Assad
Omar is gewend om de bewakers van de scheidingsmuur tussen
Israël en Palestina te ontwijken om zijn geheime liefde Nadia te
bezoeken. Maar Palestina kent geen simpele liefde, noch een
duidelijke oorlog. Aan de andere kant van de muur wordt de
jonge bakker Omar een vrijheidsstrijder die de pijnlijke keuzes
van het leven en zijn mannelijkheid onder ogen moet komen.
Wanneer Omar gevangen genomen wordt na een dodelijk daad
van verzet komt hij terecht in een kat-en-muisspel met de militaire politie. (bron: MovieMeter)
datum 2 oktober 2014
locatie Diekhuus, Rabobankzaal. Beneden Zandpad 7
in Middelharnis.
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00
reserveren www.hetdiekhuus.nl
Aan de kassa, die een half uur voor aanvang open gaat, kost
een toegangskaart voor Filmhuisleden € 7,00 en voor CJP
€ 5,50
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Woensdag 1 oktober een prachtige Klassiek Concert ‘Bennewitz Quartet’ in de
Rabobankzaal van het Diekhuus
Woensdag 1 oktober prachtig klassiek concert van het Tsjechische Bennewitz Quartet in het Diekhuus.
Sommige kamermuziek-ensembles hebben een zeer mooi en harmonieuze uitstraling; een pure vreugde
om naar te kijken. De intensieve muzikale samenwerking binnen het ensemble wordt ook weerspiegeld in
de lichaamstaal van de groep. Het Tsjechische Bennewitz Quartet is een van die ensembles.
Het Bennewitz Quartet is in 1998 tot stand gekomen bij de Academie van Podiumkunsten in Praag.
Zij hebben zich vernoemd naar de bekende Tsjechische violinist Antonin Bennewitz (1833-1926) het idee
van homogeniteit speelt een belangrijke rol.
Ondanks dat het Bennewitz Quartet een jong ensemble is hebben zij een opmerkelijk divers repertoire:
het varieert van de Bach-Fuga’s tot de klassieke canon in de moderne tijd en omvat een reeks van minder
bekende werken, zoals van Tsjechische componisten als Olga Jezková en Slavomir Horinka.
Een bijzonder concert. Als u liefhebber bent van klassieke muziek is dit zeker een voorstelling om niet te
missen!
datum 1 oktober 2014
locatie Diekhuus,
Rabobankzaal, Beneden
Zandpad 7 in Middelharnis
aanvang 20.15 uur
entree € 18,50 pp
reserveren
www.hetdiekhuus.nl
aan de kassa die een halfuur voor aanvang open
gaat, zijn toegangskaarten
€ 19,50
Eet arrangement mogelijk!

Ontvangt u de Diekhuus Cultureel per post en wilt u deze
per e-mail ontvangen?
Dat kan!
Stuur een bericht naar:
receptie@hetdiekhuus.nl
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.
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VERWACHT
www.hetdiekhuus.nl
Donderdag 2 oktober
film Omar
Filmhuis Middelharnis
Donderdag 9 oktober
film Alceste à Bicyclette
Filmhuis Middelharnis
Vrijdag 10 oktober
Toneel IMPULS
Diekhuus, Rabobankzaal
Zaterdag 11 oktober
Kindertheater
Meneer B traint zich suf
Diekhuus, Rabobankzaal
Zaterdag 11 oktober
film 12 Years a Slave
Diekhuus, Rabobankzaal
Zondag 12 oktober
MuziekCafé Blues / Folk /Iers
Diekhuus, Foyer
Donderdag 16 oktober
film The Master
Filmhuis Middelharnis
Donderdag 23 oktober
Film Avant l ‘Hiver
Filmhuis Middelharnis
Vrijdag 24 oktober
Cabaret Johan Goossens
Diekhuus, Rabobankzaal
Zaterdag 25 oktober
film Mannenharten
Diekhuus, Rabobankzaal
Donderdag 30 oktober
film Night Train to Lisbon
Filmhuis Middelharnis
Zaterdag 1 november
Muziek Soggy Bottum Girls
Diekhuus, Foyer
Zondag 2 november
MuziekCafé StarkLinnemann
Diekhuus, Foyer
Donderdag 6 november
film What Maisie Knew
Filmhuis Middelharnis
Zaterdag 8 november
film Secret Life of Walter Mitty
Diekhuus, Rabobankzaal
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